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Маленький друже!
Ти тримаєш у руках книжку, що називається буквар, або абетка. Але наша 

абетка незвичайна. Вона розповість не лише про букви, а й про дуже цікаву, 
а головне, корисну науку – екологію. Екологія вивчає природні умови, в яких 
живуть рослини, тварини та ми, люди. І не лише вивчає, а допомагає так ко-
ристуватися природними багатствами, щоб не руйнувати довкілля. Саме про 
це від «А» до «Я» розкаже екологічна абетка під час захоплюючої мандрівки 
дивовижним і різнобарвним світом природи. 

Ми сказали від «А» до «Я», хоча насправді в абетці є дві літери – «и» та 
«ь», з яких слова не починаються. Проте ти познайомишся і з цими буквами у 
словах «пИл» і «вогонЬ».

* * *

Добре відомо, що у велику подорож краще вирушати з надійними провід-
никами. Цього разу ними стануть Остап і Василинка. І хоча вони ще школярі, 
розважливий Остап уже відвідує гурток юних екологів, де серйозно вивчає 
природу. А весела Василинка дуже полюбляє квіти і тварин, особливо свого 
пухнастого кота Пушка. Тож ці юні знавці живої природи стануть нам у великій 
нагоді під час нашої подорожі. 

* * *

А от абетка стане у нагоді не лише тим, хто бажає отримати нові знання, а 
й усім, хто любить міркувати. Для них Остап з Василинкою підготували чима-
ло цікавих завдань, які можна виконати разом із мамою, татом, дідусем, бабу-
сею, братиком чи сестричкою. Їм теж буде цікаво!

…Та годі зволікати ! Краще відкриймо першу сторінку, де нас чекає літера «А»… 
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Атмосфера
– А у нас сьогодні був день іменинника! – весело сказала Васи-

линка Остапові. – Через це всі дуже зраділи, а вчителька сказала, що 
в нашому класі панує дружня атмосфера. Від цих слів ми зраділи ще 
більше, але я так і не второпала, до чого тут атмосфера і, взагалі, 
що це таке? 

– Вчителька мала на увазі, що у вас дружні взаємини. А, взгалі, 
«атмосфера» походить від двох грецьких слів: «атмос» – пара і «сфера» 
– куля. Це газоподібна оболонка нашої планети. Вона захищає Землю від 
шкідливого космічного випромінювання і складається з декількох газових про-
шарків. Найважливіший з атмосферних газів – кисень – люди, рослини і тва-
рини поглинають з повітря. 

– А чому я ніколи повітря не бачила?
– У повітря немає кольору, смаку, запаху, тому ми не помічаємо його, а від-

чуваємо лише, коли віє вітер. Для здоров’я потрібне чисте повітря, насичене 
киснем. Таким воно буває там, де багато рослин. Але поступово атмосфера 
втрачає чистоту, тому що у містах і селах димлять заводи, їздять машини. 

– Тоді треба берегти повітря, щоб на планеті завжди була хороша, дружня 
та чиста атмосфера! А ти як вважаєш?

– Я вважаю, що ти маєш рацію! Залишилося, щоб це зрозуміли всі читачі 
нашої абетки.

Допиши пропущені літери і дізнайся, яким буває повітря

Закінчи речення

Повітря забруднюють:                                                                                     
Очищують повітря:                                                                                          

Пересуваючись вздовж ліній, прочитай написане і відгадай загадку
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Бджола
– Василинко, приходь сьогодні в гості. Мій дідусь привіз свіжого 

гречаного меду. У нього своя пасіка. А ти любиш мед? 
– Дуже. Але ще дужче я боюся бджіл! Вони ж кусаються!
– Дурниці, бджола ніколи не вжалить просто так, тим більше 

свого хазяїна. 
– А хіба бджоли – це домашні тварини, наче собаки?

– Ні, бджоли не собаки, а комахи. Та, незважаючи на дрібні розміри, вони 
приносять велику користь, бо постачають нас медом, воском, прополісом і 
навіть молочком. За літо одна бджолина сім’я збирає майже 150 кілограмів 
меду і три кілограми воску. 

– Віск я не пробувала, а от мед дуже смачний! 
– І не тільки дуже смачний, а й дуже цілющий. Мед можна назвати природ-

ними ліками, що перемагають безліч захворювань. Наприклад, від застуди 
допоможе мед із гарячим молоком. Та бджоли ще не таке вміють. Опилюючи 
рослини, вони підвищують врожаї. І, може, яблуко, яке ти щойно з’їла, уроди-
лося саме завдяки тим чудовим комахам!

– Дійсно, чудовим… Остапе, а що робити, якщо бджола все-таки вжалить?
– Треба негайно видалити жало і промити ранку нашатирним спиртом або 

розчином соди. А ту невеличку прикрість можна підсолодити великою ложкою 
меду…

Відгадай загадки, розв’яжи кросворд і дізнайся, як звуть комах

1 к
2 о

3 м
4 а

5 х
и

Вивчи скоромовки

1. Хто його вб’є, свою кров проллє.

2. Узимку спить, влітку бринить, понад са-
дами літає, солодку росу збирає.

3. У лісі біля пня біготня, метушня, народ 
робочий весь день клопоче.

4. Маленький вертоліт летить назад і впе-
ред. Великі очі має. Хто це? 

5. Хто над нами догори ногами?

6. На квітку квітка сіла, знялась і полетіла.

Великі мурахи грали у шахи,
А маленькі мурашки грали у шашки.

Дзижчить над житом жвавий жук, 
Бо жовтий він надів кожух.

6

6

Б
б



7



Вода
Улітку Остап та Василинка з батьками відпочивали в Криму. 

Якось опівдні сиділи вони на березі та спостерігали за хвилями.
– А ти знаєш, що вода – це основа життя? – спитав Остап. – Бо, 

як казав один водовоз, без води і не туди, і не сюди! 
– Я знаю, що вода – це здорово! – вигукнула Василинка і з роз-

гону шубовснула в море. – Іди купатися, бо засохнеш!
– Не засохну, адже людина на дві третини складається з води. А ще нам 

в екологічному гуртку розповідали, що вода – це така дивна речовина, котра 
у природі може бути рідиною, льодом, градом, снігом, парою, туманом, хма-
рою. Якщо її нагріти – закипить і перетвориться на пару, якщо заморозити 
– на лід. У морі вода солона, у річці – прісна…

– А в лимонаді солодка! – розсміялася Василинка. – Остапе, у казках час-
то згадується «жива» і «мертва» вода. А чи таке буває?

– Якщо воду не забруднювати і берегти, вона буде живою.
– А як її берегти? Може, не вмиватися?
– От вмиватися якраз треба, бо вода має цілющі властивості. Але слід не 

забувати щільно закривати крани. Василинко, ти куди?
– Піду до намету перевірити, закрила я пляшку чи ні. Щоб ані краплі живої 

води не пролилося. 

Відгадай загадки і розв’яжи кросворд про особливості води 

1

2

3

4

Чи знаєш ти? Допиши відповідь за допомогою дорослих 
Цілющі джерела нашої країни:                                                                                            

Ріки України:                                                                                                                          

Моря України:                                                                                                                        

1. Дівчина з коромислом  
Вийшла в дощик літній,  
А на тім коромислі  
Стрічки семицвітні. 

2. Йшла зоряниця, красна дівиця 
Через покоси, гублячи сльози. 
Сонечко встало — слізки забрало.

3. Коли нема – чекають, 
А коли прийду — тікають.

4. Не дід, а сивий, стелеться, 
Вкриває землю й океан, 
Звуть його...
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Гриби
Сьогодні разом з Остапом, Василинкою та їхніми батьками ми 

підемо по гриби. 
Гриби – це окреме й дуже велике лісове царство. Хоча самі гри-

би не дуже великі, тож під час збирання доводиться кланятися до 
землі цим різнокольоровим парасолькам. 

Гриби бувають їстівні та отруйні і треба вміти їх розрізняти. Ось 
на пеньку притулилася сімейка коричневих опеньків. Мариновані вони дуже 
смачні. А ось руденька родина лисичок. Їх краще засмажити зі сметаною та 
картопелькою. А ось і гордовитий цар – білий гриб! Його хоч вари, хоч смаж, 
хоч печи, хоч суши, буде однаково смачно й корисно. 

Але часто-густо трапляються гриби отруйні. Наприклад, бліда поганка, яка 
хоч кого може зробити блідим. А це що за красень? Капелюшок червонень-
кий у білу цяточку, на ніжці спідничка. Та зрізати його не слід, бо це мухомор 
– страшенна отрута! Але й знищувати отруйні гриби не варто, бо вони – ліки і 
харчі для лісових мешканців. 

Цілий день весела компанія полювали на гриби. І кожний назбирав по ко-
шику. Але перед тим батьки примусили Остапа і Василинку добряче затямити 
одне правило. І ви його запам’ятайте на все життя:

– Ніколи не бери гриба, якого не знаєш або маєш сумніви щодо його їстівності!

Вивчи віршика
АНДРІЙКО ЙДЕ ПО ГРИБИ

Он-он з травиці визирає – 
І тут грибок, і там грибок.  
Андрійко ходить та збирає,  
Дивіться – повен козубок. 

Наталя Забіла

За допомогою стрілочок знайди гриби, що зібрані у кошику

С Л И С К И Б О В
И Р О И Ч Р О Р И
К Ж Ї Л Ю И Ж И К
И М А С К И И К И

Вивчи скоромовку

Андрійко нишпорить лісочком,  
У нього кошик у руці  
І гострий ножик, щоб грибочкам  
Зрізать дбайливо корінці.

Їх рвати з коренем не треба! 
Коли ж про це забудеш ти,  
Грибки образяться на тебе  
І більш не схочуть тут рости.

Гриць і Галя в ліс пішли 
І по три гриба знайшли.

Скільки разом Гриць і Галя 
Там грибочків назбирали?
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Ґрунт
 На букву Ґ, що відрізняється від попередньої зухвало задертим 

козирком кашкетика, починається слово «ґрунт». 
Василинка думала, що це просто ще одна назва землі. Але 

Остап її поправив. 
– Ґрунт – це не вся земля, – сказав він, – а лише її верхній пух-

кий шар, що годує рослини. Він складається з перегною, глини, піску, води, 
повітря та мінеральних солей. Ґрунт буває легким або важким, твердим або 
м’яким, сухим або вологим. Якщо він має чорний колір, його називають чор-
ноземом. А якщо він містить багато піску, його називають піщаним. 

– А коли багато глини – глинистим? – здогадалася Василинка.
– Точно! Але яким би ґрунт не був, він потребує догляду й дбайливої турбо-

ти. Щоб ґрунти давали хороший врожай, їх підживлюють торфом, перегноєм і 
мінеральними добривами. Під час обробки знищують бур’яни і комах-шкідни-
ків… До речі, ти знаєш, хто краще від всіх обробляє ґрунт? 

– Мабуть, тракторист?
– А от і не вгадала! Дощовий черв’як! За рік він розпушує велику кількість 

ґрунту та збагачує його повітрям і залишками рослин.
– Спасибі, що сказав. Відтепер я буду уважно дивитися під ноги, щоб піс-

ля дощу ненароком не розчавити жодного хробачка!

Прочитай прислів’я і поясни, про що тут йдеться

Підстав літери і дізнайся, що росте на ґрунті

га

род

тий
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Довкілля
Прийшов Остап до Василинки, а вона сумує.
– Здоров, Василинко! Що сталося? Може, занедужала?
– Навпаки, я дуже дужа, – тихо відповіла дівчинка. – Але за-

втра велике свято – День довкілля… 
– Тож радуйся і веселися!
– А чого веселитися, коли виставку малюнку оголосили. Тільки 

не розтлумачили, як те довкілля малювати.
– Та дуже просто! Довкілля – це все, що існує навколо нас: дерева, квіти, 

сонце, морозиво… чи той… як його – лід! Отже малюй, що заманеться, хоч 
свого кота Пушка. Адже він теж кожен день поруч з тобою і про ковбасу мур-
котить.

– Та про Пушка в мене вже сто малюнків є, а може, й усі двісті! Пушка ма-
лювати просто – чотири ковбаси і хвіст. Чи навпаки… Чотири хвости і… 

– От і добре! – зупинив Василинку Остап. – Так і малюй! А я малювати не 
вмію, тому до свята віршика вивчив. Ось послухай…

Дерева, луг, гора висока 
І промінь, що впіймав струмок, 
І дощ рясний, й рясна осока – 
Це все довкілля, мій дружок! 

За Надією Красоїкіною
– Ура, тепер я точно знаю, що малювати! – одразу звеселішала Василин-
ка. – Намалюю зоряне небо, річку з вербами, біленьку хатинку і пташку, 
що цвірінькає: «Люди, бережіть довкілля!» 

Я знаю п’ять

Рослин:                                                                                                            
Ягід:                                                                                                                 
Птахів:                                                                                                             
Свійських тварин:                                                                                           
Диких тварин:                                                                                                  

Самостійно склади кросворд зі слів, що означають складові природи

Д
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К
І
Л
Л
Я

14

Д
д



15



Екологія
Якось наші друзі зустрітилися в бібліотеці. Василинка взяла 

тонесеньку книжку казок, натомість Остап озброївся трьома товс-
тенними томами. 

– Це для гуртка, – пояснив він.
– А що ви там таке товсте вивчаєте? – підозріло спитала Василинка. 

– Ми вивчаємо все, що нас оточує – повітря, воду, землю, хмари тощо. І це 
«тощо» вчені називають навколишнім середовищем. Але не думай, що воно 
одне на всіх. Усе живе звикло жити лише в своєму навколишньому середо-
вищі. Це, як дім. У зайця дім – ліс, у мавпи – джунглі, у білого ведмедя – по-
лярна пустеля, у жирафа – савана. Звикли вони і до своїх ворогів: зайці – до 
вовків, антилопи – до левів. А наука, що вивчає взаємовідносини рослин, тва-
рин, людей між собою і з довкіллям, а також умови їх існування, називається 
ЕКОЛОГІЄЮ. Ця назва походить від двох грецьких слів: «ойкос» – будинок і 
«логос» – наука. 

– Ой, Остапе, який ти розумний! 
– І ти станеш розумною, коли почнеш вивчати екологію. А краще приходь до на-

шого гуртка і одразу зрозумієш, що ми займаємося найважливішою справою у світі.
– Чому?
– Тому, що ЕКОЛОГІЯ – це наука про життя в нашому спільному домі, що 

носить назву ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ! 
Поєднуючи ліву і праву колонки, склади прислів’я чи приказку

Ліс і вода     - там закінчується життя.
Де звіру живеться,   - а соловейко закінчує. 
Зрубали дерево    - це окраса землі.
Бережи дерево    - прощавайте, птахи.
Ліс      - брат і сестра.
Рослини      - там він і ведеться.
Ластівка день починає,   - це наше багатство.
Де знищується природа,  - бережи життя. 

Знайди правильну відповідь
1. Що може забруднити навколишнє природне середовище? (дощ, дерева, дим, сонце, 

риба, людина, фабрика)
2. Який спосіб пересування не забруднює довкілля? (автомобілем, автобусом, велосипе-

дом, пішки)
3. Забруднене повітря може призвести до… (захворювання легень, зміцнення здоров’я)
4. Чого не повинно бути у воді? (водяних рослин, бляшанок, паперу)

Склади слово з розсипаних букв та поясни його значення

 И  Я  І
 О  К
  О
 Г Е   Л
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Єгер
Якось взимку Остап каже Василинці:
– Ходімо зі мною годівниці для птахів розвішувати. Я власноруч 

зробив їх з пластикових пляшок. 
– Ой, ходімо! – зраділа Василинка. – А де ми їх розвісимо?
– У дворі на деревах, а ще в парку та сквері.
До першої ж годівниці, куди передбачливий Остап насипав 

насіння з пакетика, відразу прилетіли два горобця і синичка. Вони спритно 
запрацювали дзьобами, і Василинка зрозуміла, що це заняття їм дуже подо-
бається. Але згодом її веселу посмішку затьмарив легкий смуток.

– Що з тобою? – здивувався Остап.
– Та я подумала… – зітхнула дівчинка. – Я подумала… А хто годує птахів у лісі?
– Слушне питання! Але не бери до серця. Птахи і там не пропадуть. Їх 

нагодує єгер. Є така чудова лісова професія! 
– А я гадала, що лісова професія – це лісник. 
– Лісник охороняє ліс, а єгер – лісових мешканців. Взимку єгері влашто-

вують спеціальні годівниці, щоб тваринам і птахам було чим підгодуватися, 
коли важко дістати їжу з-під снігу.

– Виходить, ми теж єгері? – зраділа Василинка. 
– Авжеж! А он ще двоє на допомогу поспішають, – посміхнувся Остап і 

махнув рукою в бік маленького хлопчика, який однією рукою вчепився в тата, 
а в іншій тримав саморобну годівничку. 

Відгадай загадку

Навесні – веселить,
Влітку – холодить,

А взимку гріє.

Встав пропущені літери і прочитай назви дерев, які використовують  
як лікарські рослини

у К Д Е Е А

Виразно прочитай віршик

Коли б не ліс, не знали б ми про те, 
Що є фіалки й пролісок на світі, 
Як на снігу конвалія цвіте – 
Найкраща, найулюбленіша з квітів.

Марія Познанська

Спасибі людям, що зростили ліс: 
За всі дуби, ялини в пишнім гіллі  
І за красу отих зелених кіс, 
В яких стоять гнучкі берізки білі. 

Від суховіїв сохла би земля, 
Була б вона подібна до пустелі, 
А ліс покличе хмару на поля – 
Дощі проллються весняні веселі.
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Жива та нежива природа
Якось Остап з Василинкою побачили, що біля невеличкого де-

ревця стоїть хлопчина і ламає гілки. Остап йому:
– Навіщо ти над рослиною знущаєшся, вона ж жива?! Не роби 

цього!
А хлопчина на це:
– Яка ж вона жива? Он мураха живий. Він лапками ворушить, 

щось робить. А дерево просто так стоіть, наче стовп. Зате я з гілок стріли 
собі зроблю, стріляти буду.

– Якщо твої стріли будуть такі ж криві, як твої думки, то стріляй скільки 
завгодно, бо все одно не влучиш. Василинко, скажи цьому герою, яка буває 
природа.

– Природно, природа буває жива та нежива.
– А я що казав? – забубонів стрілець. 
– Ти казав, що дерево мертве. І не влучив, бо якраз рослини, тварини і лю-

ди належать до живої природи, бо ростуть і дихають. А нежива природа – це 
каміння, пісок, вода. Але й без неживої природи життя неможливе.

– Гаразд, нехай дерево буде живим, тільки яка від нього користь? 
– Рослини насичують повітря киснем, щоб було чим дихати, та ще й годують нас.
– Виходить, я такий самий, як мураха чи кущ? – не здавався хлопчина.
– Ні, не такий, ти – людина! А люди відрізняються від інших живих істот ро-

зумом і милосердям. Зрозумів? Розумом і милосердям. Тож будь людиною!

Вивчи скоромовку

Доповни ряд слів 
Весна – красна,                                                                                                                 
Берізка – зелена,                                                                                                               
Кошеня – пухнасте,                                                                                                           
Квіточка – яскрава,                                                                                                            
Дощик – рясний,                                                                                                                
Сонечко – тепле,                                                                                                               

Самостійно склади кросворд зі слів, що означають живу природу

П
Р
И
Р
О
Д
А

Журавель шукає броду, 
Жабенятко – скік у воду. 
Жук до жаби – Жу-жу-жу! 
Журавлеві розкажу!

Тато – тигр, тигриця – мама. 
Тихо ходять чагарями.  
Тигреня гарчати вчиться –  
Тигра всякий звір боїться.
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Земля
На день народження Остапові подарували великий глобус, що є 

моделлю земної кулі. Тепер він часто сидить біля глобуса і милу-
ється нашою чудовою планетою. На її поверхні синіють моря та 
океани, течуть ріки і струмки, розстеляються широкі рівнини, шум-
лять зелені ліси, здіймаються високі гори і скрізь вирує життя. 

– А для чого глобус крутиться? – якось спитала Василинка.
– Щоб показати, як обертається наша планета і підставляє сонячному про-

мінню свої боки.
– А я знаю, що на освітленому боці – день, а на іншому – ніч. 
– Точно! А ще Земля обертається довкола Сонця. Ось дивись! – Остап 

узяв глобус і проніс його навколо настільної лампочки.
– А навколо Місяця ми теж обертаємося?
– Ні, це Місяць обертається навколо Землі, бо він наш природний супут-

ник. На жаль, він не має атмосфери, тому й життя там немає. Але люди все 
одно побували на Місяці.

– Космонавти?
– Так. І вони кажуть, що Земля з космосу схожа на глобус.
– Виходить, якщо дивитись на глобус, то можна уявити себе космонавтом?
– А ще краще ним стати. Але, щоб піднятися над Землею, спочатку треба 

добре попрацювати на Землі. А щоб добре працювати…
– Треба добре вчитися! – вигукнула Василинка і, як завжди, мала рацію. 

Хто більше підбере слів
Іде (хто? що?)                                                                                                                          
                                                                                                                                                  

Лежить (хто? що?)                                                                                                                   
                                                                                                                                                  

Пливе (хто? що?)                                                                                                                    
                                                                                                                                                  

Падає (хто? що?)                                                                                                                    
                                                                                                                                                  

Кричить (хто? що?)                                                                                                                 
                                                                                                                                                  

Як ти розумієш ці прислів’я? 

Земля найбагатіша, вода найсильніша.
Хто про землю дбає, тому вона повертає.

На чорній землі білий хліб родить.
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Існування
Василинка дуже любить свого котика Пушка. Вона його дог-

лядає, лікує і навіть навчає. Завдяки лагідній хазяйці Пушок має 
власний котячий будиночок з м’якою підстилкою та миску зі свіжою 
смакотою. Тому він задоволений своїм існуванням. Але іноді ве-
редує. Якось Василинка суворо сказала: 

– Ти, мабуть, забув, що диким тваринам доводиться боротися 
за своє існування і пристосовуватися до певних умов. Ті, що живуть у холоді, 
наприклад, білі ведмеді, мають теплі шкури. А верблюди, чий дім – спекотна 
пустеля, навчилися мало пити. Риби ж, навпаки, живуть у воді, і хоча вони 
весь час мокрі, від них ніхто поганого слова не почув. А ти купаєшся, як сир 
у маслі, та ще вередуєш. 

Від цих слів Пушок похнюпився, але Остап його пожалів і, щоб змінити 
тему, розповів, як тварини пристосовуються до умов свого існування і ряту-
ються від ворогів. 

– Антилопи, – сказав юний еколог, – швидко бігають. А зайці взимку змі-
нюють колір хутра з сірого на білий. 

– Це, щоб вовкові було важче помітити заячі вуха на снігу! – здогадалася 
Василинка.

– Точно! І таких прикладів безліч, тому що існування дуже важлива річ, 
щоб нехтувати правилами безпеки! 

Виразно прочитай віршик

БЕЗМЕЖНИЙ СВІТ

Надія Красоїкіна

Кожна жива істота має своє житло,  
постав стрілки, хто де живе

Такий цікавий світ безмежний, 
Багато в нім загадок є. 
Десь вовк ступає обережний, 
А лось з ріки водичку п’є. 
От вранці соловей співає 
Весняну пісеньку свою, 
А білка сонечко стрічає, 
Стрибає весело в гаю.

Летять метелики на квіти, 
Гуде бджолиний дружний рій. 
І дивляться на все це діти – 
Бо загадковий світ такий, 
Що хочеться його пізнати – 
Він стільки радості несе! 
І діти прагнуть розгадати 
І вивчити на світі все.

Людина    мурашник
Риби    дім
Птахи    гнізда
Мурашки   у воді 

Бджоли    барліг
Білка    вулик
Корови   дупло
Ведмідь   корівник
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пИл
– І звідки той пил береться? Я ж тільки вчора підвіконня вити-

рала! – засмутилася Василинка. – От скажи, Остапе, навіщо сьо-
годні прибирати, якщо завтра те саме буде?

– Я теж так думав, доки на заняттях екологічного гуртка нам не 
розповіли, що таке пил. А це насправді дуже небезпечна річ. Краще 
дай і мені ганчірку, щоб скоріше з цим ворогом людства покінчити.

– Ворогом людства? Але чому?
– Бо пил – це тверді частинки, що літають у повітрі й осідають на поверх-

ні предметів. Вони такі дрібнесенькі, що їх не видно… 
– А звідкіля порошинки беруться? – не витримала допитлива Василинка. 
– Видуваються вітрами з ґрунту, випадають з ворсу тканини, а деякі на-

віть прилітають з космосу! Багато пилу опиняється в повітрі завдяки заводам 
і транспорту. Вдома пил збирається на килимах і меблях. А коли ми дихає-
мо, він потрапляє до бронхів і легенів, тому може спричинити кашель, запа-
лення та алергію. 

– Тепер я розумію, чому пилюка наш перший ворог. А як з нею боротися?
– Дуже просто, бо пил наче вогню боїться вологої ганчірки, швабри та пи-

лососа. Тож слухай мою команду: вогонь по пилу із усіх ганчірок!
– Вогонь! – підхопила Василинка і кинулася витирати підвіконня.

Самостійно склади кросворд зі слів, що означають прилади,  
які допомагають підтримувати чистоту у приміщенні

Ч
И
С
Т
О
Т
А

Прочитай прислів’я і поясни, як ти його розумієш
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Їжа
На зимових канікулах завітав Остап у гості до дідуся-пасічника. 

А той каже:
– Ходімо, Остапе, дрова пиляти.
Пішли у двір, дід поставив велику колоду, взяв дворучну пилку 

за один кінець, другий Остапові дав. Почали пиляти, а хлопець не 
може пилку втримати, бо вона, мов жива, з рук виривається. Дід 

сміється:
– Мабуть, мало каші їв!
– А я не люблю кашу, – надув губи Остап.
– Ну й дарма! – похитав сивою головою дідусь. – Недаремно ж у народі 

кажуть: борщ і каша – їжа наша! 
– Велика річ, борщ та каша! Морозиво у сто разів смачніше. 
– А хіба ми їмо лише для смаку чи, може, ще для чогось?
– Ну, щоб бути сильними і здоровими.
– Вірно. Тільки стати здоровим морозиво не допоможе, бо людина повин-

на їсти овочі, фрукти, молочні продукти, супи. Усе це їжа, де багато вітамінів 
і мінеральних речовин. А цукерки, шоколад, чіпси, солодкі газовані напої си-
ли не дають. Та ти й сам бачив, що навіть легку пилку твої слабкі руки втри-
мати не можуть. Тож запам’ятай: для здоров’я потрібна здорова їжа! 

– Борщ та каша? – здогадався Остап.
– Так, – посміхнувся дідусь і повів майбутнього богатиря до хати підкріпи-

тися борщем із салом та цибулею і гречаною кашею, залитою гарячим мо-
локом. 

Відгадай загадки
Головата, дженджуриста, сорочок наділа триста, а сама – гола. 
І печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять, бо я добра. 
Сидить дівка у коморі, а коса її надворі. 
Зелене, а не дуб, кругле, а не місяць, з хвостом, а не миша.
Без вікон, без дверей, повна хата людей. 
Чупринка зелена, головка червона, а хвостик білий. 
Шкір має сім, а сльози випускає всім. 

Назви овочі, котрі мають такі смакові властивості

Солодка
Гіркий
Солоний

Впиши в клітинки, з яких овочів Веселинка приготувала салат
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Йод
Василинка – визнана чемпіонка школи зі стрибків у висоту. Але 

сьогодні їй не пощастило. Перечепилася, впала та коліно об зем-
лю обдерла. Дівчатка підняли її та допомогли докульгати до мед-
пункту. Медсестра, добра й уважна Любов Павлівна, обробила 
подряпину перекисом водню і каже:

– Не переймайся, Василинко, зараз йодом трохи помажемо і 
до весіля заживе.

– Ой, боюся, пектиме!
– Потерпи. Йод і справді трохи пече, та це щоб спекти шкідливі бактерії, 

що потрапили до твоєї подряпини разом із землею… От і все! Зате йод 
ліквідував небезпечну інфекцію.

Коли Василинка показала жовту від йоду подряпину Остапові, той сказав:
– Молодець! Йод – штука дуже корисна. Нам в екологічному гуртку розпові-

дали, що його видобувають з морських водоростей. Тому море пахне йодом 
і дихати морським повітрям дуже корисно. А ще йод міститься у багатьох про-
дуктах харчування. Навіть у таких простих, як огірок. Разом з їжею йод пот-
рапляє до організму і сприяє росту і хорошій пам’яті.

– Точно! Коли мені колінку намазали, я одразу згадала, що обіцяла матусі 
прибрати у своїй кімнаті. Хороша штука йод! Мабуть, піду огірок з’їм, щоб 
трохи підрости, бо набридло бути маленькою! 

Відгадай, що це означає

Великий водний простір з гіркою солоною водою.

Вивчи скоромовку 

Йди до мене, кошенятко,                                  Йод пекучий – пострибай,
Йод на ранку – все в порядку.                          Їжак колючий – не чіпай.

Розгадай кросворд і дізнаєшся, в яких продуктах харчування 
міститься багато йоду

1

2

3

4

1. Їхали водою пани, на них срібні жупани лата на латі, а панам раді в кожній хаті.
2. Зверху кістяне, в середині їстівне, а всі їдять і хвалять.
3. Розколеш лід – візьмеш срібло, розколеш срібло – візьмеш золото.
4 Рідке, а не вода, біле, а не сніг, не сіють, не печуть, не варять.
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Космос
Якось Остап і Василинка з батьками потрапили до Криму. Од-

ного вечора діти трохи відійшли від наметів і замилувалися кра-
сою зоряного неба.

– Остапе, а зірки далеко? 
– Ще б пак! В неосяжному просторі, який називається Космо-

сом, вони розташовані так, що не вистачить цілого життя, аби 
злітати до найближчої.

– І до Сонця?
– До Сонця можна, але воно таке гаряче, що спопелить ракету.
– А чому зіркі однакові?
– Це так здається. Насправді ж вони відрізняються розмірами і вагою. Зірки 

збираються в сузір’я, що нагадують знайомі обриси. Он, бачиш на небі ківш? 
Це сузір’я, що називається Великою Ведмедицею. А ще у гарячих зірок є холод-
ні супутники – планети. Вони не випромінюють світла, тому ми їх не бачимо.

– А скільки планет обертається навколо Сонця?
– Окрім Землі, ще сім: Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і 

Нептун.
– Оце так! І як Сонце їх утримує?
– Дуже просто, бо воно надзвичайно велике. Земля поруч з ним, як горо-

шина бі-ля кавуна. 
– А дітей у космос пускають?
– Аякже! Але лише тоді, коли діти стануть такими розумними, що в комосі 

не заблукають… До речі, ти запам’ятала, де наші намети – ліворуч чи пра-
воруч?

– Ой, здається, ні… Хоча я так хотіла побувати в космосі!

Хто більше складе нових слів, використовуючи назву сузір’я: ВЕЛИКА ВЕДМЕДИЦЯ:

                                                                                                                                                    

 А   Н
 Е В
 
 Р  Е

Викресли по чотири однакових букви,  
а із залишених склади слово і поясни, 

що воно означає

К Н С Т О Е
У З К Н Т С
Т С М О К У
Н Т С У Я О
Л О К Н У

Назва якої планета розсипалась?
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Любов
Якось Остап з Василинкою зустріли Оксанку – їхню першу 

шкільну красуню. Щоправда, вони Оксанку бачать, а вона їх – ні. 
Бо дивиться на ромашку, з якої пелюстки відриває, і наче заведе-
на, бурмоче:

– Любить-не любить… любить-не любить… любить…
Саме тут Оксанка на стовп наскочила. Інший би збентежився, а 

вона, навпаки, зраділа і з криком «Любить!» поскакала далі.
Простеживши за нею очима, Остап спитав:
– Тобі її не шкода?
– Ні! – відповіла Василинка. – Я навіть знаю, хто в неї з ума не йде…
– Та я не про Оксанку! Я про ромашку! Вона ж таку гарну квітку змарну-

вала. Росла б собі, око милувала. А тепер валяється в пилюці з обірваними 
пелюстками…

– Ромашку мені жаль… А ще жаль, що я навіть про неї не подумала. Та 
мені пробачається, я ж не еколог.

– А ми це зараз перевіримо! От скажи, що ти любиш більш за все?
– Я?.. Я люблю маму і тата, друзів, наш парк і білочок, що по гілках стри-

бають… Ще люблю річку, зорі на небі, сонце, що за обрій заходить, дощ, 
райдугу і Пушка… Ой, не смійся, про Пушка якось само вийшло…

– А я і не збирався! Чого тут сміятися, якщо ти любиш людей і природу. А 
це значить…

– Що?
– Що ти – справжній еколог! 

Назви улюблених…

Родичів                                                                                                                            
Друзів                                                                                                                               
Учителів                                                                                                                          

А ще розкажи про твою улюблену...

Пору року                                                                                                                        
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

Запиши які квіти, ягоди, фрукти, овочі, свійські тварини 
 тобі подобаються і чому?

Квіти:                                                                                                               
Ягоди:                                                                                                              
Фрукти:                                                                                                            
Овочі:                                                                                                               
Свійські тварини:                                                                                            
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Мікроби
Прибігає Василинка з вулиці й одразу до кухні пиріжка вхопити, 

а мама їй:
– Руки мила?!
– Я потім помию, бо їсти хочеться.
– Потім? А знаєш, скільки ти на руках мікробів притягла?
– Де? Жодного не видно!

– Їх і не може бути видно, бо вони малесенькі. Побачити їх можна лише у 
мікроскоп. Бо назва «мікроби» в перекладі з грецької означає «маленькі».

Мама Василинки – лікар, тому має здоровий глузд. А зі здоровим глуздом 
сперечатися – лише здоров’я марнувати. Василинка не стала сперечатися, 
а спитала:

– А що таке мікроби? 
– Мікроби – живі істоти. Їх переносять вітер і брудна вода, а ще – люди на 

руках і одежі та тварини на хутрі. Мікроби викликають різні хвороби. Якщо 
потраплять у горло, виникне ангіна, до вуха – отит.

– А бувають корисні мікроби?
– Так. Це деякі бактерії. За їхньої допомоги виготовляють кефір, йогурт, 

сир, хліб, ліки.
– Мамо, а як перемогти шкідливі мікроби?
– Вони дуже бояться мила та зубної пасти. Тому частіше мий руки і дру-

жи із зубною щіткою. А ще не пий сирої води та не їж немитих фруктів. Тоді 
тебе не здолають ні мікроби, ні хвороби… Стривай, ти куди?

– У ванну – бити мікробів милом, щіткою та водою! 

Прочитай 
МІКРОБИ

Тамара Лисенко

Встав пропущені літери і дізнаєшся, які продукти харчування одержують  
за допомогою корисних бактерій

Й Г У Т С М Т Н

Б Р Н А П Р С О К В Ш

К Ф Р Р Ж Н К

Звідки взялися хвороби?  
Їх створили злі мікроби. 
Це маленькі злодіяки,  
Хулігани, розбишаки,  
Що живуть усюди,  
Де є повно бруду: 

У болоті, у грязюці,  
У смітті та у пилюці,  
Під брудними нігтями,  
Пазурами й кігтями.  
Той, хто руки не помиє,  
їх ковтне і захворіє...
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Небезпека
Уранці Василинка глянула у вікно і побачила, що вулиця вкри-

лася льодовою кіркою. Люди ледве пересуваються, машини пов-
зуть, наче черепахи. 

Василинка зателефонувала Остапові:
– Бачив, що діється?
– Це ожеледиця – дуже небезпечне явище, особливо для водіїв 

і пішоходів.
– А як же ми підемо до школи? 
– Є один секрет. Щоб не посковзнутись, треба наклеїти на підошву лей-

копластир. 
Василинка так і зробила й вибігла на вулицю, де на неї вже чекав юний 

еколог. Дорогою він розповів багато цікавого про зимові небезпеки. 
– Ось візьмемо хуртовину – сильний вітер зі снігом, що створює снігові за-

мети на дорогах. Ще одна небезпека – льодостав. Це, коли річка одягається 
в тонкий лід. Тому під час льодоставу не можна навіть ступати на нього, хоча 
деякі «герої» катаються на ковзанах, а потім їх виловлюють із крижаної води.

– А що, небезпеки лише взимку трапляються?
– Не тільки. На початку весни дуже небезпечна повінь, коли тануть сніги і 

підвищується рівень води в річках. І влітку є свої небезпеки. Це град, що зни-
щує посіви і ламає гілки, гроза, що викликає пожежі, шквальні вітри та урагани.

– А як врятуватися від небезпек?
– Не лізти на рожен і слухатися порад дорослих!

Знайди і випиши слова, близькі за значенням
Труд, метелиця, хуга, хуртовина, робота, завірюха, віхола, праця, хурделиця, заметіль 
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

Із розсипаних букв склади слова, що живуть тільки взимку

Відгадай загадки 
Біле як сорочка,   Шумить, гуде і все горою йде. Не звір, а виє. 
Пухнасте як квочка.  
А гарно літає.   Крил не має, вчора з хмари падало, річкою текло.
Що це за птиця?  А сьогодні стверділо і блищить, мов скло. 

 С  Л  О М  Р
 О  З   Н
 Й  О  А К  Ж
 І  І   И
 Н  И  І Н  З
 Г  И   З
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Охорона природи
Напередодні Новорічного свята Остап спитав:
– Мамо, пам’ятаєш, як торік у дідуся ми прикрашали ялинку, що 

росте у дворі? І він розповів, що перед Новим роком вирубують 
цілі ліси ялинок, щоб за два тижні викинути їх на смітник. Тому я 
хочу подарувати Василинці живу ялинку в горщику.

– Правильно, синку. Для здоров’я людині потрібна здорова при-
рода. Якщо забрудниться повітря, обміліють водоймища, земля вкриється 
ярами, зникнуть тварини, чи добре буде нам жити? 

– Те саме нам і в гуртку казали. Щоб такого не сталося, в Україні створені 
заповідники. Там заборонено збирати рослини, ловити рибу, полювати на 
тварин, будувати заводи і займатись сільським господарством. Якщо люди 
стануть висаджувати нові ліси, гасити після себе вогнище, прибирати сміт-
тя, охороняти рідкісні рослини та тварин, тоді життя одразу стане кращим. 

Матуся схвально посміхнулася і сказала:
– Неподалік від нас є уславлений заповідник Асканія-Нова. Я давно мрія-

ла туди потрапити.
– А до Дніпровсько-Орільського й зовсім недалеко ходити. А ще є Карпат-

ський та Український степовий…
– Чудово!
– Ні, мамо, чудово буде, коли вся Земля стане заповідником. І стане, бо 

екологи про це дбають!
Вивчи віршика

КАЗКОВА КРАЇНА ДОБРА І КРАСИ

Олександр Пархоменко

Давай пограємо!
1. Якщо ти не смітиш на вулицях – сплесни у долоні.
2. Якщо ти не спалюєш листя у дворі, дим якого забруднює повітря шкідливими речови-

нами – почухай носа!
3. Якщо ти не розбиваєш скляні пляшки, не кидаєш їх на землю, в травичку, в річку – пог-

ладь себе по голівці!
4. Якщо ти розмовляєш з батьками про екологічні проблеми міста – підніми дві руки.
5. Якщо болить душа, коли бачиш понівечене дерево, зрубану ялинку, забруднену річ-

ку – поклади руку на серце.
6. Якщо хочеш дружити з природою, жити з нею в злагоді, красі, мирі – візьми за руки 

рідних або друзів і підніми їх догори!

Люди, ви знаєте, чого мені треба? 
Чистого дощику з синього неба. 
Треба і чути, і бачити літом, 
Як заливається жайвір над житом, 
Як підпадьомкають в мідній пшениці  
Досвітком тихим перепелиці. 
Треба, щоб в лісі для лиса і лося 
Місця живого хоч трохи знайшлося,

Треба ще рибок малих і великих 
В чистих-пречистих озерах і ріках, 
Треба, щоб я по морському купанні 
Не одмивавсь од мазуту у ванні, 
Треба сніданків, і треба обідів, 
Тільки, будь ласка, без жодних нуклідів. 
Треба, виходить, не так і багато... 
Люди, чи важко про все це подбати?
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Птахи
Учора Остап з Василинкою відвідали виставку екзотичних пта-

хів, де дізналися, що на Землі існує більше дев’яти тисяч видів цих 
крилатих істот. 

Птахи – невід’ємна частина природи та її окраса. Чи можна 
уявити собі весну без дзвінкої пісні жайворонка або весняний ліс 
без кування зозулі? Але птахи не тільки прикрашають наше життя. 

Вони знищують велику кількість шкідливих комах та гризунів.
Птахи бувають різні. Колібрі – менше метелика і можуть літати вперед хвос-

том. Страуси вище людини. Полярні крячки без приземлення можуть облеті-
ти земну кулю. А пінгвіни зовсім не літають, натомість плавають у крижаній 
воді. Японські журавлі вміють танцювати. Райські птахи приголомшують своїм 
забарвленням. Папуга кеа справжній хижак. А пальмовий гриф навпаки – за-
взятий вегетаріанець. 

– Як цікаво! – вигукнула Василинка, коли вони вийшли на вулицю. – Шко-
да, що в нас таких птахів нема.

– Натомість є інші, – сказав Остап, – і вони нітрохи не гірші. Поглянь на ту 
бабусю.

– Що годує голубів?
– Так. І закладаюся, що вона їх на жодних колібрі не проміняє.
– А вони її, – розсміялася Василинка й, діставши з кишені жменьку насін-

ня, побігла допомагати бабусі.

Остап зробив для птахів шпаківню. А як ви піклуєтесь про птахів?

Впиши назви птахів, що зустрічаються в нашій області,  
використавши початкову і останню букви. Скажи, які з них перелітні? 

Ж К
З Я

Л А
С Я

С А
Д Л

Д Д

Вивчи скоромовки

Летів перепіл перед перепелицею, перед перепелятами.

Сів шпак на шпаківню, 
заспівав шпак півню: 
ти не вмієш так, як я, 
так, як ти не вмію я.
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Рослини
Сьогодні Василинка щаслива – розквітла фіалка, яку вона ви-

ростила з листочка у склянці з водою. Коли листочок пустив корін-
ці, дівчинка пересадила його в горщик. А згодом фіалка спалахну-
ла квітами. 

Дівчинка покликала Остапа, і той, побачивши чудову квітку, ра-
дісно посміхнувся, бо дуже любив природу.

– Молодець! – сказав юний еколог. – Таку красу виростила! А нам саме 
на минулому занятті про рослини розказували. 

– А що про них можна розказати? – здивувалась Василинка. – Ростуть 
собі й ростуть…

– Це коли лише квіточки помічати, а в корінь не дивитися. От, скажімо, ти 
любиш абрикоси, а не знаєш, що головне призначення рослин зовсім не со-
лодкі плоди, а кисень, який вони виділяють, щоб ми могли дихати. Найбільші 
серед рослин – дерева. А серед дерев – гігантські евкаліпти. Вони ростуть у 
Австралії і сягають висоти 50-поверхового будинку!

– Бути не може!
– Може! А найвища в світі трава – бамбук. Кожного дня бамбук витягу-

ється на півметра. Але росте він усього 40 днів, інакше сягнув би до хмар.
– Ой, точно! У тата є вудка з бамбука. А я й не знала, що то трава…
– Ми багато чого не знаємо. Тому треба зростати у своїх знаннях, як зрос-

ла твоя чудова фіалка! 

Яким одним словом можна замінити назви рослин?

Розв’яжи кросворд, щоб дізнатися, з яких частин складаються рослини 

1 4

2 5

3

1. Частина рослини, по якій поживні ре-
човини надходять від коріння до інших 
органів 

2. Найгарніша частина рослини

3. Що росте на фруктових деревах? 

4. Частина рослини, в якій на світлі вини-
кають поживні речовини

5. Підземна частина рослини 

Полуниця, малина, суниця 

Дуб, береза, верба , сосна 

Бузок, ліщина, калина

Кропива, осока, м’ята
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Сезони
За вікном падає сніг: білий, м’який, пухнастий. Остап любить 

зиму. Лише двір вкриє біла ковдра, вони з татом ліплять сніговика 
у дворі та грають у сніжки. 

А Василинка більше любить літо, море і сонце. Якось вони по-
сперечалися з Остапом, що краще: зима чи літо? Цю розмову по-
чула мама Остапа і сказала:

– А я більше весну люблю. А наш дідусь – осінь. Тому не можна сказати, 
що якась пора року краща, а якась гірша. Навесні рослини прокидаються 
від зимового сну, літом зеленіють, восени скидають листя і готуються до мо-
розів. Весною повертаються перелітні птахи, у тварин народжуються дітки. 
Восени шерсть у тварин густішає та може міняти колір. Ведмеді та їжаки 
впадають у зимову сплячку, а комахи ховаються. Після зими знову настає 
весна. Ці зміни називаються сезонами. Усього сезонів чотири… 

– Знаємо, знаємо! – разом вигукнули Остап і Василинка. – Зима, весна, 
літо, осінь! 

– І кожний сезон по-своєму прекрасний. Про це навіть віршик є: 

Сніг на полях, лід на річках, 
Метелиця гуляє – взимку це буває. 
Тане сніжок, оживає лужок, 
День прибуває – весною це буває.

Сонце пече. Липа цвіте. 
Жито поспіває – влітку це буває. 
Опустіли поля, мокра земля. 
Дощ поливає – восени це буває.

Навчись слухати природу! Які звуки властиві? (постав стрілки)
Снігу   дзюрчить
Грому    скрипить
Струмку   гримить
Вітру   завиває

Як ти розумієш такі прислів’я 

Сонце блищить, а мороз тріщить.
Весняний день рік годує.
Бджоли раді цвіту – люди літу.
Як листя жовтує, то поле сумує.

Запиши 5 ознак, що характеризують кожну пору року

Зима:                                                                                                             
Весна:                                                                                                            
Літо:                                                                                                               
Осінь:                                                                                                             
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Тварини
Сьогодні разом із Остапом і Василинкою ми відвідаємо зоопарк. 

Хто забув, нагадаємо, що там можна побачити диких тварин. 
– Василинко, а ти знаєш, хто такі тварини?
– Авжеж! Ти сам мені розповідав, що до тваринного світу нале-

жать звірі, птахи, плазуни, риби, павуки, комахи, раки, молюски, 
черви. 

– Точно! А наука, що їх вивчає, називається зоологією, бо «зоо» в пере-
кладі з грецької означає «тварина», «логос» – наука. 

– Остапе, в цьому «тваринному» парку дуже багато тварин. З кого почнемо?
– Ну, про птахів ми нещодавно говорили, комах тут немає, риба шукає, де 

глибше, тож почнемо із ссавців. Їх так назвали тому, що вони годують дитинчат 
молоком. Ссавці дуже різні за розміром, кольором та зовнішністю. І живуть 
вони в різних місцях: у полі, лісі, горах, пустелі, океані, тропіках. І їжу добува-
ють по-різному, тому поділяються на хижаків і травоїдних.

– Остапе, щось я не збагну, а на що схожі ті загадкові ссавці.
– Та які ж вони загадкові? Ти їх добре знаєш. Це зайці, вовки, лисиці, тиг-

ри, леви, корови, коні, кози і навіть твій улюблений Пушок!
– Так би одразу і сказав! Тоді пішли швидше до вовків з конями, а Пушка 

я вже дома роздивлюся.

Назви лагідно цих тварин
Ведмежа –      Вуж – 
Жирафа –      Їжак – 

Хто це?

Бурий, великий, який реве 

Розв’яжи кросворд 

1Т
2  В

3  А
4  Р

5  И
6  Н

7  И

1. Смугаста кішка в лісі живе. 
2. Птах з великими очима, гострими кігтя-

ми, загнутим дзьобом. 
3. Червонясту шубку має, по гілках вона 

стрибає, горішки, шишки збирає. 
4. Хижий звір з темним хутром у білу смуж-

ку, впадає в сплячку. 
5. Прийшла кума з довгим віником на бе-

сіду з милим півником. 
6. Тварина багата і рогів багато. 
7. У лісі біля пня біготня і метушня: народ 

робочий весь день клопоче.

Довговухий, полохливий, куцохвостий Сірий, зубастий, голодний
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Україна
– Остапе, – якось спитала Василинка, – а чому нас називають 

українцями?
– Тому, що ми народилися в Україні.
– Виходить, українців більше ніде немає?
– Є! Наприклад, у Канаді, у Сполучених Штатах Америки, в 

Австралії і навіть в Африці.
– А як вони там опинилися?
– По-різному. Хто сам поїхав, кого доля закинула. 
– А ти би хотів поїхати? – спитала Василинка.
– Просто подивитися на світ хотів би. А назавжди – ні. От сама подумай, 

де ще є Крим? 
– Ніде! – подумавши, погодилася Василинка. – А дійсно, без Криму жити 

сумно, тому що в Криму дуже весело. Пам’ятаєш, які там зорі?
– Авжеж! А ти пам’ятаєш, як нас возили в Карпати? Скільки там снігу і 

смерек, і всі співають!
– А Дніпро!
– А київські кручі!
– А золоті поля!
– А райдуга над ними!
– А наша мова!
…Довго ще згадували Остап і Василинка про чарівні куточки своєї Бать-

ківщини, де їм вже довелося побувати. А скільки ще відкриттів чекає на них, 
бо Україна – велика країна і вона кохає своїх дітей, наче рідна мати.

А власне, вона і є наша рідна матуся, яка нічого не жадає від нас, окрім 
синівської і дочірньої любові. 

Виразно прочитай віршик
УКРАЇНА І Я

Віолетта Дворецька 

Прочитай зашифроване прислів’я і поясни його значення

Т А И Л А
Е З М Е Д
М Л Я М А
Д О Р А Т
И Л А Н И

Що Україна є для мене?  
Це рідна батьківська земля,  
Пахучі трави, гай зелений  
І хліба стиглого поля.

Що є для мене Україна? 
Світанки чисті над Дніпром 
І пурпуровий кущ калини, 
Що пломеніє за вікном. 

Що я для України-неньки  
В її сьогодняшньому дні?  
Яка частинка, хоч маленька,  
Моїх зусиль в її борні?

Лиш пісня й слово є у мене, 
І я прошу, благаю я: 
Прийми їх, Україно-нене! 
Це й буде часточка моя.
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Фрукти
У Остапового дідуся великий фруктовий сад. Там ростуть яблу-

ні, груші, абрикоси і навіть персики. 
– Остапе, а чому дідусь називає сад вітамінним складом?
– Тому, що у фруктах багато вітамінів – дуже корисних речовин. 

Коли в організмі їх не вистачає, можна захворіти. Наприклад, без 
вітаміну «Це» починається захворювання ясен, від якого випада-

ють зуби. 
– Ой! – злякалась Василинка і полізла пальцями за щоку. – Ні, ще не хитаються.
– Тому що ти їси багато яблук. А в них повно вітамінів. До того ж у фруктах 

є мікроелементи. Вони хоч і маленькі, а приносять велику користь. 
– А ще фрукти не лише в садах, а й в магазинах бувають.
– Точно! Хоча з дерева фрукти корисніші, бо в магазинах продаються ті, 

що довго їхали з далеких країв. Це апельсини, банани, мандарини, хурма, 
ківі, гранати.

– А хіба гранати – це не зброя?
– Є зброя, а є дуже смачні плоди, що містять корисну лимонну кислоту.
– Не люблю кислоту, люблю солодке! – скривилася Василинка.
– Діти, до столу! Будемо кавун їсти! – пролунав голос дідуся.
І хоча кавун не фрукт, а велика ягода, Остап і Василинка прожогом кину-

лися до столу, де червонів надрізаним боком такий велетенський кавун, що 
його і гранатами з місця не зрушиш… 

Який буде сік із знайомих тобі фруктів: абрикос, яблуко, айва, ананас, гранат. 

Вивчи скоромовку Наш садівник розсадівникувався. 

Відгадай загадки, розв’яжи кросворд

 3

 1

 4

 2

1. Листочки щільні та блищать,  
Плоди жовті, аж горять, 
Її я з’їсти мушу, 
Вже зріла, значить… 

2. Кругле, рум’яне 
Зріле та духмяне, 
Впало з гілки, та Федоту 
Просто влучило у рота. 

3. Була маленька, зелененька, 
Та потім стала червоненька, 
На сонечку почервоніла я, 
Та ось тепер я зрілая… 

4. Кульки на гілках висіли – 
Та на сонці посиніли. 

Як ти розумієш прислів’я?

Сади деревину – будеш їсти садовину. 
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Хліб
Лежить на столі свіжий хліб і духмяніє. Василинка дуже любить 

скоринку.
– Мамо, а є на світі хоч одна країна, де не знають, що таке хліб?
– Ні, доню, немає. Люди всього світу вирощують рослини, з 

яких роблять борошно. На першому місці стоїть рис, на другому 
– пшениця, на третьому – кукурудза. Далі йдуть овес, ячмінь і 

жито. Якщо в борошно додати дріжджі, воду, сіль, цукор, олію, все це заміси-
ти і поставити у піч, вийде смачний, корисний і поживний хліб. 

– Я чула таке прислів’я: «Хліб усьому голова». А що це означає?
– Це означає, що наше життя важко уявити без хліба. Він з нами кожен день. 

Майже всі народні свята пов’язані з хлібом. Коли дитинку везли на хрестини, 
неодмінно клали в колиску хлібину – на здоров’я й достаток. На весіллі мо-
лодих зустрічали хлібом-сіллю. А в нову хату входили тільки з паляницею.

– І наша бабуся на Великдень пече дуже смачні паски. 
– Так, паска – то теж хліб, – приєднався до розмови тато. – До речі, людей, 

які приходили з добрими намірами і чистим серцем, завжди зустрічали з хлі-
биною на вишитому рушнику. Сподіваюсь, ми теж прийшли до столу з чисти-
ми серцями, тож можна різати хліб. Василинко, тобі, як завжди, скоринку?

Запам’ятай!

З дитинства вчися бачити в хлібові живу душу рідної землі, рідного 
сонця і неба. Вчися бачити в ньому працю всіх, хто віддає хлібові все 
своє життя. Шануй його і ніколи не забувай про це.

Прочитай і відгадай загадку, пересуваючись лініями, що з’єднують кола 

Добери 5 слів, які б влучно характеризували смакові якості хліба
Хліб                                                                                                                                    

Вивчи правила

1. Пам’ятаю, що хліб – усьому голова.
2. Бережу хліб, не викидаю геть, не вередую ним.
3. Недоїденим хлібом пригощаю пташок.
4. Беру хліба стільки, скільки подужаю з’їсти. 

Ви у ще доб найсто ліняв місзем

лі на на кра рійріс зайпо ліце
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Цілющі рослини
Остапові пощастило з дідусем. Бо він знає секрети рослин, що 

мають лікувальні властивості й звуться цілющими. Дідусь залюб-
ки ділиться своїми секретами з усіма, хто приходить по допомогу.

– Тобі, Остапе, як майбутньому екологу, треба запам’ятати, що 
при застудах, кашлі, високій температурі і навіть зубному болю 
корисні звіробій, м’ята, шавлія. Ромашкою полощуть горло, про-

мивають рани, купають немовлят. Проста кульбаба – теж лікарська рослина. 
Навесні, коли ще немає жодних свіжих овочів і фруктів, з листочків кульбаби 
роблять салат. А з квіток варять варення, а корінці сушать і заварюють чай 
для підвищення апетиту. Жалюча кропива багата на вітаміни. З її молодого 
листя варять борщ і вичавлюють сік. А ще вона зупиняє кровотечу.

– Хто б подумав! – здивувалася Василинка.
Дідусь посміхнувся і сказав:
– Відвар кропиви для волосся корисніший будь-якого шампуню, до того ж 

він безкоштовний. 
…Якось, коли Остап поранився об цвях у паркані, дідусь зірвав листок по-

дорожника, обмив його і, трохи розім’явши, приклав до ранки. Отака вийшла 
швидка допомога!

Дідусевими порадами користуються всі. Коли захворіла Василинина бабу-
ся, дівчинка зробила їй чай з відвару малини і старенька швидко одужала. 

Вивчи віршика
Є рослини, що годують.  
Є і ті, що нас лікують.  
Нагідки, калини кущик –  
То рослини всі цілющі. 
Цих рослин у всьому світі  
Так багато, любі діти. 

Валентина Бандур 

Розгадай кросворд про цілющі рослини

1 М
2 А

3 Л
4 И

5 Н
6 А

1. Поширена трав’яниста рослина, квіти 
схожі на айстри, білі, з жовтою випук-
лою серединкою, запашні, заварюються 
як чай, використовуються при застудних 
захворюваннях. 

2. Дерево, росте близько від води, символ 
українського краєвиду. 

3. Кущ, любить вологий ґрунт, квіти білі, 
ягоди червоні; лікують ягоди, кора; сим-
вол краси і здоров’я. 

4. Лісове дерево, добрий медонос, його кві-
ти заготовляють як лікарську сировину. 

5. Лісова трава, листочки великі, округло-
видовжені, квіти білі, пахучі 

6. Трава, поширена у садках як лікарська 
рослина, має сильний аромат, викорис-
товується для заварювання чаю, діє 
заспокійливо. 
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Червона книга
– Василинко, дивись, яка в мене книга, – сказав Остап. – Червона!
– Велика річ? А в мене є зелені, жовті й блакитні.
– Ти не зрозуміла, це така назва – «Червона книга». У ній запи-

сані рідкісні види рослин і тварин, яких залишилося так мало, що 
вони можуть зникнути.

– А чому її так назвали?
– Тому, що червоний колір – це сигнал, який попереджає про небезпеку, 

що нависла над природою. У нашій країні «Червона книга» вперше видана 
у 1980 році. Рослини і тварини, занесені до неї, охороняються законом, по-
рушників якого карають. 

– А багато таких рослин і тварин?
– На жаль, чимало. І щороку книга поповнюється новими видами. Але за-

нести їх до «Червоної книги» – лише частина справи. Потрібно ще й багато 
зробити для їхньої охорони та збереження. 

– Дивись, Остапе, у книзі є сторінки, де записані назви рослин і тварин, 
кількість яких збільшилась через своєчасну охорону. Наприклад, у заповід-
нику Біловезька пуща, в Білорусі, врятували зубрів. Також збільшилася кіль-
кість таких рідкісних птахів, як ходуличник та дрохва.

– Тепер ти сама бачиш, що зелені, жовті та сині книги рятують людину від 
нудьги, а «Червона книга» рятує…

– Від людей природу! – рішуче відрізала Василинка. 

Визнач правильні варіанти словосполучень

Дятел     риє 
Лисиця     стрибає
Білка     біжить 
Кріт     довбає кору 
Гадюка     літає
Людина     ловить 
Жаба    оберігає
Пташка     повзе 

Знайди зайве слово

1. річка, риба, море, озеро, струмок
2. ромашки, мак, айстра, троянда, клумба
3. книга, ручка, стіл, людина, радіо 
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Шум
Якось дідусь гуляв з Остапом і Василинкою в лісі. Він ішов 

тихо, а діти стільки галасу вчинили!
– Не галасуйте! – сказав дідусь. – У лісі вже з’явилися пташе-

нята. Батьки-птахи годують їх. А як почують шум, вмить покинуть 
гнізда, щоб відвести ворогів від пташиної хатки. Тому не треба 
порушувати лісову тишу, вмикати музику чи бити палицями по 

стовбурах. Адже якщо зігнати маму-пташку з гнізда, малюки загинуть. Тож 
годі кричати, краще послухайте голоси лісу.

– Виходить, йому можна шуміти, а нам ні? – спитала Василинка. 
– А ви прислухайтеся: вітер грається верхівками дерев, цвірінькають пташ-

ки… Хіба це шум? Це ж просто пісня! 
– Я знаю, – винувато сказав Остап. – Шум – це звуки підвищеної гучності, 

що неприємні для слуху. У місті завжди шум – від транспорту, будівництва і 
телевізорів. 

– А моя мама часто каже, що хоче втекти на природу і трішки відпочити 
від шуму! Особливо, коли я з Пушком у схованки граю, – зізналася Василин-
ка. – А хіба вдома не можна трохи пошуміти?

– Шум погано впливає на нервову систему. А коли мама нервує, може і то-
бі дістатися, – посміхнувся дідусь.

– Ох… – зітхнула Василинка. – Дійсно, треба менше шуміти, а то мама ки-
не наше гніздо та полетить до лісу.

Вивчи скоромовку 

Ану, дівка, Шума заплітати, 
А в нашого Шума золота шуба. 
А Шум ходить по діброві, 
А Шумиха рибу ловить.

Закінчи речення 

1. У місті більше всього шуму від...                                                               
                                                                                                                         
2. У лісі, в парку я завжди...                                                                           
                                                                                                                         

Виразно прочитай віршик

Пташині співи почались: 
Ось білочка стрибає скрізь, 
А от і коник затріщав, 
Дерева дятел лікував.

Багато звуків тут і там 
У лісі не потрібен гам. 
Не можна голосно кричати 
Та музику на всю включати.

Переклад з російської Світлани Лисенко
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Щука
 Тато Василинки – завзятий рибалка, а сьогодні йому пощас-

тило двічі! Уперше, коли він впіймав здоровенну щуку, а вдруге, 
коли витягнув її на берег.

– Оце так! – здивувалася Василинка. – Зуби, наче в тигра!
– Нічого дивного! – сказав тато. – Щука – це справжній 

риб’ячий тигр, бо вона хижак.
– Як хижак? – злякалася Василинка.
– А так! Щуку для того й кинули у річку, щоб пічкур не дрімав. 
– А хто такий пічкур? 
– Це така дрібна рибка, що любить у піску куняти. 
– І ніхто тут не куняв! – пролунав з-за куща заспаний голос Остапа, якого 

теж взяли на риболовлю, та він, як справжній еколог, не схотів витягати рибу 
з її природного середовища. 

– Ти дивись, яку тато щуку спіймав! – заволала Василинка і бризнула в 
Остапа водою, щоб він скоріше прокинувся.

Але краще б вона того не робила. Бо Остап вхопив щуку і, як вона не пру-
чалася, кинув у воду. Коли щука зрозуміла, що юшку з неї варити сьогодні не 
будуть, вона підстрибнула і радісно помахала татові хвостом. 

Але тато анітрохи не засмутився. І навіть не сказав Остапові того, що за-
вжди кажуть рибалки тим, хто заважає тягати рибу. Навпаки він посміхнувся і 
крикнув щуці:

– Пливи, риб’ячий тигре, а ми змотуємо вудочки… 

Вивчи скоромовку 

Зубата щука і щупак
Щербатий чистили п’ятак
Щіткою щербатою
У щупака за хатою. 

Знайди і випиши назви риб, які водяться у Чорному морі 

Б И Ч К И
С К Х А М
М У Е К С
Б С Ф А А
Р Т А Л І
І Р В Ь Ц
Я И Д А Д
О С Е Л Е
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вогонЬ
Спекотним літом наші герої разом з дідусем пішли до лісу по су-

ниці. Прийшли й завмерли на місці: замість затишної зеленої галя-
винки – чорне згарище.

– Що це? – перелякався Остап.
– Це людська недбалість, онучку. Ще за давніх часів наші предки 

навчилися видобувати вогонь, щоб не мерзнути. Але хоча полум’я 
та людина стали друзями і між ними налагодились теплі стосунки, вогонь ви-
магає до себе великої обережності. 

– Чому? – спитала Василинка.
– Бо з помічника він може перетворитись на лихо. 
– Точно! – сказав Остап. – Нам розповідали, яке лихо лісова пожежа. Че-

рез багаття або сірник гинуть рослини і тварини. 
– Дідусю, на цій галявині був великий мурашник! Невже й мурашки загину-

ли! – ледь не заплакала Василинка. 
– Сподіваюсь, що не всі. Але ти їх тут вже не побачиш. Тварини, які врятува-

лися від вогню, покидають обжиті місця і знаходять собі нову домівку. Хоча й 
людям доводиться робити те саме. Тому запам’ятайте, якщо хтось з вас зали-
шиться сам удома, в жодному разі не слід бавитися сірниками або запальничкою.

– Не будемо! – разом вигукнули Остап і Василинка і на мить усім здалося, 
що зелені дерева навколо згарища глянули на них з надією. 

З’єднай лініями прислів’я за змістом
Раз опечешся     той потім кається
Диму без вогню     а шкода від неї велика
Вогонь – добрий помічник   не буває
Жаринка мала     другий остережешся
Хто з вогнем грається    та поганий майстер

Відгадай загадки
Лишає він страшні сліди, усе він пожирає. А як дали йому води, відразу помирає. 
Дерев’яна паличка темну голівку має, темряву розганяє.
Стоїть стовпчиком, горить вогнем, зранку сміється, а ввечері сльози течуть.

Вивчи віршика
Погляньте, малята, на цей сірничок –  
Червона голівка, жовтенький бочок,  
На вигляд – звичайний: тонкий і малий, 
Буває він добрий, буває і злий. 
Він може зігріти, зварити обід,  
Він плавить метал і розтоплює лід.  
А може і ліс велетенський спалити,  
Майно і будинок і все спопелити.  
Малята, ви будьте з вогнем обережні  
І вивчіть всі правила протипожежні! 

Ніна Антюхова
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Юннат 
– Остапе, куди ти зібрався? – запитала Василинка.
– Іду на заняття до екологічного гуртка. Хочеш зі мною?
– А це цікаво?
– Звісно, цікаво. До речі, сьогодні ми будемо продовжувати вчи-

тися розрізняти голоси птахів.
– Оце так! Я теж хочу навчитися, бо поки що розрізняю лише горобців.

– А я вже знаю десять голосів, тому що я юннат!
– А що це таке?
– Не що, а хто! Юннат – це скорочення від «юний натураліст». А нату-

раліст – це людина, яка вивчає природу. Тому в нашому місті працює ціла 
«Станція юних натуралістів».

– Виходить, до неї треба на метро добиратися?
– Та ні, це так просто називається «Станція», а насправді це будинок, де 

юннати вчаться допомагати природі.
– Як же вони можуть допомогти природі, адже природа велика, а юннати 

маленькі?
– І що з того? Будь-хто може посадити кущик чи деревце, зробити шпаків-

ню або годівницю для пташок, що залишаються зимувати в наших краях. А 
можна просто не шкодити природі: не розпалювати в лісі багаття, не залиша-
ти сміття, не руйнувати мурашники, не приносити додому лісових мешканців.

– А якщо я буду все це робити, то теж стану юннатом?
– У ту ж мить!
– Тоді чого гаяти час? Пішли швидше на заняття!

Вивчіть віршика
Юннат – надійний друг Природи, 
Її рятує від негоди: 
Посадить деревце тоненьке, 
Поможе пташці він маленькій… 
Щоб зеленішали ліси – 
На благо всім і для краси! 

Сергій Калашников

Вивчи скоромовку

Юлик з Юриком – юннати, Юрик з Юликом – два брати. 

Що б ви зробили, якби побачили?

– Пташеня, що випало з гнізда.
– Хлопчика, який руйнує мурашник.
– Хлопчика з рогаткою в руках.
– Пташку, що сіла до вас на підвіконня.
– Дівчинку, яка кричить у лісі.
– Квіти, що зів’яли на підвіконні.
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Явища природи
Зранку була ясна погода, тому Василинка з Остапом зібралися 

піти в парк. Аж раптом пішов рясний дощ.
– Остапе, а звідки йдуть дощі?
– На Землі багато води – ріки, озера, величезні моря та океани. 

Під дією сонячних променів з їхньої поверхні піднімається пара і 
високо в небі знову перетворюється на крапельки води. Із цих крап-

линок складаються хмари, що проливають дощі. 
– А пам’ятаєш, як у твого дідуся ми потрапили під град? Мені одна градин-

ка ледь гулю не набила. І звідки вони беруться?
– Гулі?
– Ні, градинки.
– Теж з води. Коли дощові крапельки піднімаються дуже високо, то пере-

творюються на крижинки, і тоді на землю падає град. Зміни, що відбуваються  
у природі, називаються явищами.

– А які ще бувають явища природи?
– Їх дуже багато. Я назву два, а інші ти сама згадаєш. Найгарніше явище 

природи – веселка, що з’являється на небі після теплого дощу. А от гроза із 
громом та блискавкою – явище небезпечне.

– А у нас на шкільний перерві один хлопчик з паркану звалився і так роз-
плакався, наче дощ пройшов. Це теж природне явище?

– Ні, це явище повного безглуздя. Навіщо по парканах лазити? А якщо по-
ліз, то навіщо рюмсати… Ой, Василинко, здається, злива ущухла. Гайда хут-
чій до парку!

Відгадай загадки, розгадай кросворд і ти дізнаєшся, які бувають явища природи
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           По горизонталі:
1. Білий-білий пароплав  

Над полями пропливав,  
Обернувся в зливу. 

2. Намистиночки нові  
Ніч згубила у траві.  
Вранці сонечко як встало –  
Намистинки позбирало. 

3. Стукотить, гуркотить, як сто коней біжить.
4. Коли нема – чекають, коли прийду – тікають.
            По вертикалі:
5. Хто це? Що це? – всі кричать, – білі му-хи он 

летять. 
6. Летить стріла руйнівна, ніхто її не спійма. 
7. З неба сиплються горіхи, та нема від цього 

втіхи.
8. Крил не має, скрізь літає, та ще куряву здій-

має.
9. Не дід, а сивий, не спить, а стелиться, 

Вкриває землю й океан, називається…
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